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v Bazilice svatého Petra 

v Římě 
 

 

 

  



Při zahájení Svatého roku se otvírá Svatá brána ve čtyřech hlavních římských bazilikách: Sv. 

Petra ve Vatikánu, Sv. Jana v Lateránu, Panny Marie Větší (Santa Maria Maggiore) a Sv. Pavla 

za hradbami. Papež sám otevírá bránu v katedrále sv. Petra, v dalších třech bazilikách bránu 

obvykle otevírají vybraní tři kardinálové. Při zakončení Svatého roku papež vyjde touto branou 

ven z baziliky a Svatá brána je pak z vnitřní strany chrámu zazděna. Letošní Svatý rok 

milosrdenství papež zahájil 8. prosince.  

» » Záznam ČT (cca 2 hod.), otevření Svaté brány v čase 95:00 až 103:30 

» » Obřad otevření Svaté brány ze záznamu Rome Reports (2:45) 

Bronzovou výzdobu Svaté brány v Bazilice sv. Petra vytvořil italský sochař Vico Consorti 

(1902–1979) pro Jubilejní rok 1950. Na 16 deskách jsou zobrazeny biblické obrazy Božího 

milosrdenství.  

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11010072143-zahajeni-svateho-roku-milosrdenstvi/21556221458/
https://youtu.be/thX_hKfX1o0


 
 

QUOD HEVA TRISTIS ABSTULIT, 

TU REDDIS ALMO GERMINE 

Co Eva bědně ztratila,  

to vracíš synem vznešeným. 
 

Ó Paní nad vše slavená, 

až nad nebesa zvýšená, 

ty toho, který stvořil tě, 

svým prsem svatým kojíš teď. 

 

Co Eva bědně ztratila, 

to vracíš synem vznešeným. 

By k hvězdám vešli ubozí, 

jsi otevřela ráje vchod.

 



TU VENIS AD ME?  

Ty jdeš ke mně?  
 

Mt 3,13-15: Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, 

aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já 

bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš 

mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, 

abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již 

nebránil. 

 

 

 

  



SALVARE QUOD PERIERAT  

Spasit, co zahynulo 
 

Mt 18,10-11: Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani 

jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé 

v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. 

Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo. 

 

 

 

 

  



PATER PECCAVI IN COELUM  

ET CORAM TE  

Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě 

 

Lk 15,13-19: Po nemnoha dnech mladší syn všechno 

zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým 

životem svůj majetek rozházel. A když už všechno 

utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. 

Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal 

na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek 

slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel 

do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má 

chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu k 

svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i 

vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; 

přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ 

  



TOLLE GRABATUM TUUM  

ET AMBULA  

Vezmi své lože a choď 
 

Jan 5,5-9: Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm 

let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už 

dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ 

Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo 

by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než 

se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ Ježíš mu řekl: 

„Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A hned byl ten člověk 

uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla 

sobota. 

  



REMITTUNTUR EI PECCATA MULTA  

Mnohé hříchy jsou jí odpuštěny 
 

Lk 7,44-48: Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: 

„Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale 

vodu na nohy jsi mi nepodal, ona však skropila mé 

nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil jsi mne, 

ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé 

nohy. Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však 

vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím: 

Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila 

velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.“ 

Řekl jí: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“  

 

 

  



SEPTUAGIES SEPTIES  

Sedmdesátkrát sedmkrát 
 

Mt 18,21-22: Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: 

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti 

mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: 

„Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát 

sedmkrát.“ 

 

 

 

 

  



CONVERSUS DOMINUS  

RESPEXIT PETRUM  

Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra 
 

Lk 22,60-62: A ihned, ještě než domluvil, zakokrhal 

kohout. Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se 

rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: „Dřív než dnes 

kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát.“ Vyšel ven a hořce 

se rozplakal. 

 

 

  



HODIE MECUM ERIS IN PARADISO  

Dnes budeš se mnou v ráji 
 

Lk 23,40-43: Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha 

nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A 

my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou 

odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, 

pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš 

mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou 

v ráji.“ 

  



BEATI QUI CREDIDERUNT  

Blahoslavení, kteří uvěřili 
 

J 20,26-29: Osmého dne potom byli učedníci opět 

uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš 

přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ 

Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na 

mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. 

Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a 

můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. 

Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ 

 

  



ACCIPITE SPIRITUM SANCTUM  

Přijměte Ducha svatého 
 

J 20,21-22: Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne 

poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 

dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.“ 

 

 

  



SUM JESUS QUEM TU PERSEQUERIS  

Jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ 
 

Sk 22,6-8: Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k 

Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné 

světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který 

mi pravil: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?‘ Já jsem 

odpověděl: ‚Kdo jsi, Pane?‘ A on mi řekl: ‚Já jsem Ježíš 

Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.‘ 

 

 

  



STO AD OSTIUM ET PUSLO  

Stojím přede dveřmi a tluču 
 

Zj 3,14-22: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek 

věrný a pravý, počátek stvoření Božího: „Vím o tvých 

skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený 

anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, 

nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám 

všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný 

a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil 

zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby 

ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření 

očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji; 

vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede 

dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, 

vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo 

zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já 

jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, 

slyš, co Duch praví církvím.“ 


